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Amiről szó lesz…

• Jogszabályi háttér

• Finanszírozási háttér

• A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban:
Főigazgatóság) által fenntartott, a szolgáltatást biztosító
intézmények

• Pályázati úton finanszírozott szolgáltatók

• 2021. évi aktualitások

(A képek a Főigazgatóság által fenntartott intézmények által készített termékek, továbbá a
III. Fejlesztő Foglalkoztatók Fesztiválján készített képek és „Az én fejlesztő fogim”
pályázat pályaműi)



Jogszabályi háttér
1993. évi III. törvény, 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 



Szociális foglalkoztatástól fejlesztő 
foglalkoztatásig
• 8/1983. (VI.29.) EüM-PM együttes rendelet

• 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) –2006. január 1-jétől
tartalmazta az ellátottak szociális intézményen belüli
foglalkoztatására vonatkozó szabályokat – Szociális foglalkoztatás
2017. március 31. napjáig

• 2017. április 1. : fejlesztő foglalkoztatás, mint önálló szociális
szolgáltatás



A fejlesztő foglalkoztatás 
• Az Szt. alapján a fejlesztő foglalkoztatás célja a gondozási, fejlesztési, szolgáltatási, illetve rehabilitációs

tervben foglaltak szerint az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő
fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló
munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre.

• A jogszabály az intézményi jogviszonnyal rendelkező személyek számára nyújt lehetőséget, így fejlesztő
foglalkoztatásba olyan fogyatékossággal élő, pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg, hajléktalan személy
vonható be, aki szociális szolgáltatást vagy ellátást vesz igénybe.

• Fejlesztő foglalkoztatásban részesülhet a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig az, aki 16.
életévét betöltötte, más kereső tevékenységet nem végez, és intézményi jogviszonya alapján:

• közösségi alapellátást,

• támogató szolgáltatást,

• nappali ellátást,

• átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátást,

• ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátást,

• rehabilitációs intézményi ellátást,

• lakóotthoni ellátást,

• támogatott lakhatást

vesz igénybe.



Szolgáltatást biztosítók köre

A fejlesztő foglalkoztatás bevezetése révén a foglalkoztatóvá válás
lehetősége kiszélesedett. A 2017. április 1. napjától hatályos
szabályozás értelmében fejlesztő foglalkoztató lehet:

• az intézményi jogviszony alapján szociális szolgáltatást, ellátást
nyújtó intézmény, szolgáltató, aki
- a saját ellátottjainak nyújt fejlesztő foglalkoztatást
- több intézménnyel együtt hozott létre fejlesztő foglalkoztatót
- más intézmény ellátottját (is) foglalkoztatja

• valamint más, a szolgáltatói nyilvántartásba fejlesztő foglakoztatást
nyújtóként bejegyzett egyéb szervezet, amelyik másfajta szociális
szolgáltatást, ellátást nem nyújt.



Mt. szerinti munkaviszony

- „alapeset” melynek célja az önálló munkavégzést segítő
képességek, készségek fenntartása, fejlesztése, új
munkafolyamatok megismerése, új szakma elsajátítása, az ellátott
felkészítése a nyílt munkaerőpiacon történő munkavégzésre

- nem haladhatja meg a napi 8 órát és a heti 40 órát

- 4 órás, 6 órás munkavégzés részmunkaidőnek minősül ebben a
foglalkoztatási típusban

- a munkakör betöltéséhez előírt foglalkozás-egészségügyi orvosi
vizsgálat szerint a tevékenységre alkalmas

- A munkaviszonyban történő foglalkoztatás esetén legalább a
minimálbért köteles biztosítani a munkáltató

- a munkáltató és a munkavállaló között munkaszerződés jön létre



Szt. szerinti fejlesztési jogviszony
- célja az ellátott testi és szellemi képességeinek, valamint a munkavégzéssel összefüggő

készségeinek helyreállítása, megőrzése és fejlesztése, továbbá az egyén önálló
munkavégzésre való felkészítése

- Nem haladhatja meg a napi 6 órát és a heti 30 órát, megengedi az egyenlőtlen napi
munkabeosztást, munkaidőkeret alkalmazását.

- Fejlesztési jogviszonyban az a személy foglalkoztatható, aki az alábbi feltételeknek
együttesen megfelel:
• a foglalkozás-egészségügyi orvosi szakvéleménye szerint Mt. szerinti munkaviszonyban nem

foglalkoztatható
• rehabilitációs alkalmassági vizsgálat eredményeképpen kiadott, hatályos, munka-rehabilitációt javasló

szakvélemény, vagy a foglalkozás-egészségügyi orvos, a munka-szakpszichológus vagy munka- és
szervezet-szakpszichológus, valamint a szociális szolgáltatást biztosító intézmény vezetője együttes
javaslata alapján, az egyéni foglalkoztatási tervben foglaltak szerint akkor hozható létre, ha az ellátott
kompetenciái nem érik el az önálló munkavégzéshez szükséges szintet

• kompetenciái nem érik el az önálló munkavégzéshez szükséges szintet
• fejlesztési szerződéssel jön létre, amelyet az ellátott, illetve törvényes képviselője írásban köt a

foglalkoztatást nyújtó szolgáltató intézmény vezetőjével
• díjazás a ténylegesen ledolgozott havi óraszám és a fejlesztési szerződésben rögzített óradíj szorzata szerint,

az óradíj minimum összege a mindenkori kötelező legkisebb órabér 30%-a – ettől eltérően 470 forintot
kötelesek biztosítani 2021-ben a foglalkoztatók



A két jogviszony összehasonlítása (Forrás: Útmutató –
fejlesztő foglalkoztatást biztosító szolgáltatók részére –
2021)



A két jogviszony összehasonlítása (Forrás: Útmutató –
fejlesztő foglalkoztatást biztosító szolgáltatók részére –
2021)



A foglalkoztatottak foglalkoztatói támogatására 
vonatkozó minimum szakmai létszámadatok

• A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
alapján 50 foglalkoztatottra 2 fő segítő előírása.

• A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben
foglalkoztatottaknak az adott munkakör betöltéséhez szükséges
képesítési minimum előírásait az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 2. számú
melléklete tartalmazza.

• Segítő lehet: szociális asszisztens, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintéző, szociális szakgondozó, szociális gondozó, szervező, szociális,
ápoló.

• Nincs felsőfokú képesítési elvárás, de a munkakörhöz illeszkedő felsőfokú
végzettséggel és szakképzettséggel is betölthető: gondozó, ápoló, segítő,
asszisztens.



Finanszírozás alapján eltérő 
foglalkoztatók
Összesen 213 szolgáltató, kb. 6000 foglalkoztatott, kb. 6,1 milliárd forint 2021-ben 



Finanszírozás alapján eltérő foglalkoztatók
Főigazgatóság által fenntartott intézmények 
(2021. júliustól) 

- 52 intézmény, 150 telephely
- Kb. 3000 fő
- Kb. 3 milliárd forint

Pályázati úton finanszírozott szolgáltatók
- 161 szolgáltató
- Kb.  3000 fő
- 2021. október: kb. 3,1 milliárd forint



Finanszírozás 

• A fejlesztő foglalkoztatás működési támogatása a jóváhagyott
feladatmutató és az egy feladategységre (az egy foglalkoztatott által
ledolgozott egy munkaóra) jutó támogatás szorzata. Az egy
feladategységre jutó támogatás minden szolgáltató esetében
megegyezik. (Forrás: Útmutató – fejlesztő foglalkoztatást biztosító
szolgáltatók részére – 2021)

• 2021. január: 1001 forint a feladatmutató

• 2021. május: 1041 forint a feladatmutató

• 2021. október: 1079 forint a feladatmutató – csak a pályázati úton
finanszírozottaknál történt az emelés, a Főigazgatóság által
fenntartottak esetében továbbra is 1041 forint



Finanszírozás alapján eltérő foglalkoztatók –
Főigazgatóság által fenntartott intézmények

• 2020:
• Alaptámogatás és 171.7 millió forint min.bér emelés, összesen 3 274 651 000 Ft
• A foglalkoztatottak 70,7%-a (2408 fő) ápolást- gondozást igénylő ellátásban részesült
• 529 139 091 forint megtakarítás
• 217 millió forint plusz intézményi finanszírozás
• Kb. 980 000 forint egy fő éves foglalkoztatása – személyenként nagyon eltérő

• 2021:
• Alaptámogatás és 131.5 millió forint min.bér emelés 3 418 109 000 Ft -

fenntartóváltás
• 2021.07.01-től 52 intézmény, 150 helyszín – 4 intézmény teljesen, 1 részben fenntartó

váltással volt érintett
• Kb. 3000 foglalkoztatott éves szinten
• az Szt. és Mt. szerint foglalkoztatottak aránya országos szinten, átlagosan 78 és 22 %

- 2021.07.31
• 304 fő várakozó - 2021.07.31



A Főigazgatóság által fenntartott fejlesztő 
foglalkoztató intézmények 

• 19 megye

• 52 intézmény

• 150 telephely

• Átlagosan évi 3000-3300 foglalkoztatott

• Átlagosan évi 2665 fő Szt. és 730 fő Mt. Szerinti foglalkoztatott

• Intézmények költségvetésében bázisba épített, havi 1/12-ed

• Fejlesztő Foglalkoztatási Reform Program



Pályázati úton finanszírozott szolgáltatók

• A pályázati rendszert a támogató szolgáltatás és a közösségi
ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm.
Rendelet szabályozza.

• A pályázatot 3 évre a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
által vezetett minisztérium írja ki. A pályáztatással kapcsolatos
feladatokat a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet látja el
2021. január elsejét követően (előtte a Főigazgatóság)

• Jelen befogadási időszak 2021. január 1. és 2023. december 31. közötti
időszakra szólt. A következő pályázat a 2024. január 01-től 3 évre fog
szólni.

• Fenntartóváltás esetén pályázat nélkül is befogadást nyerhetnek a
fejlesztő foglalkoztatást biztosítók.



Pályázati úton finanszírozott (Forrás: Pályázati felhívás és 
útmutató a fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltatók 

működési támogatására)
• benyújtott pályázatokat bíráló bizottság értékelési szempontrendszer

szerint dönt:
• a szolgáltatás jellemzői (foglalkoztatásba bevontak száma, tevékenység

kiválasztásának oka, foglalkoztatási környezetre és szolgáltatási rendszerre
gyakorolt hatása);

• költségvetés megalapozottsága, áttekinthetősége, teljesíthetősége, arányossága,
költséghatékonyság;

• foglalkoztatási szakmai program illeszkedése és megalapozottsága a bevonni
tervezett célcsoportok szerint;

• fejlesztési jogviszonyban foglalkoztatott személyek fejlesztési díjánál differenciálás;
• a szolgáltatás indikátorai, hatékonyság mutatói, adatai;
• a szolgáltatás kapcsolódása más (szociális és egyéb) szolgáltatásokkal és

szervezetekkel;
• a szolgáltatókkal kötött megállapodások tartalmi bemutatása;
• munka- és szervezetpszichológussal kötendő szerződés tervezetének bemutatása.



A Főigazgatóság fenntartásában 
lévő intézmények
Forrás: A Főigazgatóság által üzemeltetett SZIA rendszerben vezetett adatok, 
valamint a 2020. évi elszámolások



A Főigazgatóság Fejlesztő Foglalkoztatási 
Osztályának tevékenységei

• ellenőrzi és segíti az állami fenntartásban működő fejlesztő foglalkoztatást biztosító intézmények szakmai
tevékenységét,

• közreműködik a fenntartott intézményekben végzett fejlesztő foglalkoztatás finanszírozásával
(tervezéssel, előkészítéssel, végrehajtással, ellenőrzéssel és beszámolással) kapcsolatos feladatok
ellátásában, nyomon követi a fejlesztő foglalkoztatás céljára biztosított forrás jogszerű felhasználását,

• nyilvántartást vezet a fejlesztő foglalkoztatást biztosító, a Főigazgatóság által fenntartott intézmények
foglalkoztatási tevékenységéről, adatairól, szakmai mutatóiról, amely adatokat összesíti, értékeli és
elemzi, továbbá ellátja az adatbázis aktualizálásával kapcsolatos feladatokat,

• kapcsolatot tart a szakmai szervezetekkel, szociális szolgáltatást nyújtókkal, a Főigazgatóság
kirendeltségeivel, intézmények vezetőivel, az egyéb érintett államigazgatási szervekkel,

• szakterületét érintően irányítja a kirendeltségek feladatainak szabályszerű ellátását.

(Az emberi erőforrások minisztere 2/2021. (II. 26.) EMMI utasítása a Szociális ás Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról)



A fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő 
személyekkel kapcsolatos adatok (1)

A fejlesztő foglalkoztatásban résztvevők intézményi 
jogviszony szerinti megoszlása, 2020 (%) (N = átlag 
3405 fő)

Fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő személyek 
ellátási kategória szerinti átlag megoszlása 2020. évben 
(N= átlag 3.402 fő)



A fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő 
személyekkel kapcsolatos adatok (2)

A fejlesztő foglalkoztatásban résztvevők komplex rehabilitációs minősítés 
szerinti megoszlása, 2020 (%) (N = átlag 883 fő)



A foglalkoztatásra vonatkozó adatok bemutatása

Tényleges foglalkoztatotti létszám 
2020

Tényleges foglalkoztatotti létszám átlaga 2020



Tényleges foglalkoztatotti 
létszám megoszlása 
intézményenként 2020)



A foglalkoztatásra vonatkozó adatok bemutatása

A leggyakrabban előforduló 
tevékenységi körökben szerződött 
foglalkoztatottak száma, 2020 (N = 
3484 szerződés)



Segítők elszámolása

Segítők tényleges létszáma a tényleges 
foglalkoztatotti 
létszámhoz viszonyítva 2020. év
decemberében

Segítői státuszok 2020. év decemberében (N=244)

2020.12.31. 
Tényleges foglalkoztatotti 

létszám (fő) 

Jogszabályban 

minimum 

létszámként előírt 

segítő (fő) 

Tényleges segítői 

létszám (fő) 

Segítő 3.327 133,1 244 
 



Bevétel, megtakarítás, visszaforgatás

A fejlesztő foglalkoztatás során keletkezett bevételek 
2018, 2019, 2020

A fejlesztő foglalkoztatás által keletkező bevétel és 
megtakarítás, valamint a foglalkoztatásba visszaforgatott 
összeg, 2020



Összegzés

• 2021.07.01: 150 helyszín, 150 fajta foglalkoztatás

• 70% ápolást-gondozást nyújtó intézmény, de 108 fő TL 2020-ban

• 63 % fogyatékossággal élő - 2020

• 304 fő D és E kategória - 2020

• 304 fő várakozó - 2021.07.31

• Főként zöldterület kezelés és épülettakarítás

• az Szt. és Mt. szerint foglalkoztatottak aránya - a tavalyi évhez
hasonlóan – 78 és 22 % - 2021.07.31

• 56/31 intézményben Mt 2020-ban, 3 intézményben haladja meg az
Mt az Szt-t - 2020



Összegzés - 2020

• 2017 óta feladatmutató túlteljesítés

• 2020: 217 millió forint többletfelhasználás – intézményi
finanszírozás

• Több segítő alkalmazás, saját finanszírozás sok helyen

• 1 % alatti felhalmozási kiadás, dologi 12 %

• 56/42 intézménynek volt bevétele 2020-ban, legmagasabb 16,8 millió
forint

• legmagasabb megtakarítás 122 millió megyei szinten

• 2020. FFR: 1,2 milliárddal több támogatásra igény



Pályázati úton finanszírozott 
szolgáltatók
Az adatok a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettől származnak



2020: 148 szolgáltatóval támogatási szerződés
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2020: 148 szolgáltatóval támogatási szerződés
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2020: 148 szolgáltatóval támogatási szerződés
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A jogszabályok, a finanszírozás és a statisztika mögött 
foglalkoztatottak és segítők állnak és dolgoznak minden nap



Aktualitások
Veszélyhelyzet, online megjelenés, III. Fejlesztő Foglalkoztatók 

Fesztiválja, „Az én fejlesztő fogim” pályázat



Veszélyhelyzet 

• 2020.12.04: a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és
gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint
a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt
működési rendjéről szóló 556/2020. (XII.4.) Korm. Rendelet – ezt
módosította a 611/2021. (XI. 8.) Korm. Rendelet 2021.11.09. napján.

• Cél: a támogatás felhasználásra kerüljön, munkaátszervezésre,
rugalmasságra ad lehetőséget.

• A gyakorlatban kevesen éltek a lehetőséggel, a foglalkoztatás
kiszámíthatóságot, biztonságot nyújtott a legtöbb esetben a
pandémiás lezárások idején is.



556/2020. (XII.4.) Korm. Rendelet
4. § Az Szt. 130. §-a szerinti támogatás a fejlesztő foglalkoztatásban részt vevő személy napi munkavégzésétől függetlenül
érvényesíthető azon személyek után, akik

• a) a veszélyhelyzet kihirdetése napján vagy

• b) a támogatási rendszerbe 2021. január 1-jétől bevont fenntartók esetén a január 15-ig megkötött egyéni munka-,
illetve fejlesztési szerződés alapján

a fejlesztő foglalkoztatónál fejlesztési jogviszonyban vagy munkaviszonyban álltak, és jogviszonyuk a veszélyhelyzet
ideje alatti elszámolási időszakban, valamint a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig fennállt.

5. § A veszélyhelyzet ideje alatt lejáró rehabilitációs ellátás a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően csak a
veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap utolsó napján szűnik meg.

5/A. § A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI.
Törvény a) 33/B. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat alapján indult hatósági eljárás ügyintézési határideje 2022. március 1-
jén, b) 33/B. § (2) bekezdése alapján benyújtott kérelem alapján indult hatósági eljárás ügyintézési határideje 2022. július 1-
jén kezdődik.

12.§ A veszélyhelyzet megszűnéséig az egészségi állapottól, személyiségállapottól vagy fogyatékosságtól függő ellátások
felülvizsgálata nem végezhető el, a felülvizsgálathoz irat megküldése nem kérhető, erre hivatkozva az ellátás,
kedvezmény, mentesség a veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap utolsó napjáig nem szüntethető meg.

15. § (1): A veszélyhelyzet ideje alatt az Szt. szerinti nappali ellátást nyújtó intézmények – ide nem értve a nappali
melegedőt – épületében nyújtott szolgáltatásokat a fenntartó szüneteltetheti, azzal, hogy ebben az esetben a szükséges
ellátást az ellátottak lakókörnyezetében vagy infokommunikációs eszközökön keresztül kell nyújtani.



2021. évi tevékenységek

• 16 intézmény ellenőrzése – cél (5 intézmény) és átfogó (11 intézmény,
18 telephely)

• Szakmai programok egységesítése itiner alapján

• SZIA egységesítés – fejlesztés

• 31 online képzés (19 szakmai, 12 tréning), 921 személy részvételével



2021. évi tevékenységek

• 4 Probono-s képzés (3 tréning, 1 szakmai)

• Szakmai beszámoló elkészítése - honlap

• Honlap és facebook aktivitás

• Online vásárok: húsvéti és karácsonyi



A Főigazgatóság honlapja 
www.szgyf.gov.hu



A Főigazgatóság honlapja/Fejlesztő 
Foglalkoztatás/Kézműves termékek



Főigazgatóság által fenntartott intézmények
Termékértékesítés – online világ felé nyitás

• Online karácsonyi és húsvéti vásár, 2021-es karácsonyi vásárt is így tervezzük

• 2 marketing képzés

• Termékkatalógusok a honlapon: Tematikusan érhetőek el a termékek:
sikertermékek, fonott, kerámia, dekorációs, szőttes és textil, gyermekeknek
készült termékek

• Logó készítés

• Facebookon népszerűsítés, foglalkoztató

intézmények bemutatkozása

• Cél: társadalmi érzékenyítés, motiváció

növelése, bevételek realizálása



Fejlesztő Foglalkoztatók Fesztiválja
• I. Fesztivál: 2018, Tata, Vakok Állami Intézete

• II. Fesztivál: 2019, Budapest, Zala Megyei Kirendeltség (Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális
Intézmény, a Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény, valamint a Zala Megyei Szivárvány
Egyesített Szociális Intézmény)

• III. Fesztivál: 2021, Géberjén, Szabolcs Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség (Szabolcs Szatmár-Bereg
Megyei „Viktória” Egyesített Szociális Intézmény, Szabolcs Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített

Szociális Intézmény), és a „Jót s jól” Szatmári Kistérségben Egyesület. (A Főigazgatóság honlapján, facebook
oldalán és a youtube csatornáján fent vannak a beszámolók, videók)



„Az én fejlesztő fogim” pályázat 

• Rajz/fotó/festmény, Termék, Videó kategória

• Cél: a foglalkoztatottak munkájának megismerése, megismertetése,
elismerése, közösségi média felületein a tágabb közönség
érzékenyítése

• 99 beérkezett pályamű

• Mindhárom kategóriában első három helyezettet és közönség díjat
adtunk át

• Közönségdíj: a főigazgatóság hivatalos Facebook oldalán lehetett
szavazni, lájk formájában (nyertesek: 621 lájk, 519 lájk és 134 lájk)



Fodor-Borza Bianka
Telefonszám: +36 30 016 7646

Email cím: fodor.borza.bianka@szgyf.gov.hu

Köszönöm a megtisztelő, online 
figyelmet!


